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Destaque Empresarial: Agro Diesel Pivetta
A
São Miguel do Oeste
gro Diesel Pivetta trabalha há mais de 13 anos
com venda de tratores, motores e peças agrícolas na
região.
História - José Jacó
Pivetta, após o licenciamento
no Exército em 1979, mudou
de atividade.
“Iniciei como auxiliar de
mecânico na Máquinas e
Motores Sperandio em São
Miguel do Oeste e tive treinamentos na área de motores,
tratores e implementos.”
Lembra.
Com a Crise do governo
Collor, as empresas passaram
por diﬁculdades, onde a solução era trabalhar por conta
própria.
Pivetta conta que na época construiu um barracão
pequeno, localizado na Rua
Itaberaba 1470. “Tive êxito
em 1995 e em 1997 fui nomeado Autorizado Maxion Motores, onde no mesmo ano
entrei no ramo da Injeção Diesel. Em 2000 fui nomeado
como Serviço Autorizado
MWM Sprint Service que
mantenho até hoje.” Destaca
o empresário.
A nova sede, na Rua Willy
Barth 5140 foi inaugurada em
2004. Dois anos depois a
empresa foi nomeada concessionária Agrale Tratores e
Motores, para oferecer aos
clientes peças agrícolas linha
geral, mangueiras hidráulicas, rolamentos, etc.
Porque escolheu este
ramo? Devido a aﬁnidade
com máquinas agrícolas,

durante o tempo que trabalhei na agricultura e como
operador de Trator agrícola.
Quais eram as diﬁculdades encontradas no inicio? Uma diﬁculdade foram
recursos ﬁnanceiros para
colocar o próprio estoque de
peças. Depois foi o espaço físico e pessoas qualiﬁcadas para
auxiliar no negócio.
Qual a estrutura da
empresa, há ﬁliais? Qual o
numero de colaboradores e a
estrutura física da empresa?
Não possuímos ﬁliais. Temos
6 colaboradores direto e um
colaborador na parte Diesel
que é terceirizado.
Qual o seu segredo
como empresário (a)
para o sucesso no empreendimento? É só ter um
objetivo deﬁnido, com serie-

dade e qualidade.
Qual a ideologia da
empresa? É realizar serviços de qualidade, atendendo
os clientes de melhor forma
possível, seja em serviços,
peças e máquinas.
Analisando a caminhada até aqui, vocês fariam algo diferente no passado? Talvez poderia ter percorrido caminhos com menores diﬁculdades, mas acredito
que tudo que ﬁz foi pelo
melhor.
E, para o futuro, quais
os planos para a empresa? Continuar desempenhando serviços de qualidade
para o nosso cliente, aumentando o leque de produtos
oferecidos.
Qual o diferencial que
vocês buscaram para

atrair os clientes? Atendimento de qualidade é o principal. Manter o negócio bem
organizado. Nossos colaboradores desempenham também o papel no campo, com
qualidade e agilidade, isso é o
nosso diferencial.

Há alguma novidade
em sua empresa que gostaria de destacar? Nossa
volta na injeção diesel, realizando serviços em camionetes, tratores e caminhões de
pequeno porte. A entrada na
revenda de retentores e rolamentos. E Daqui há alguns
meses iremos oferecer toda
linha de correias para linha
geral e também teremos bancada de injeção eletrônica
para veículos diesel mais
novos.
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Nome da empresa: Agro Diesel Pivetta Ltda

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•04/09 - Visita na comunidade de Liso Baixo – 9h30
•04/09 - Visita na comunidade de Liso Alto – 14h
•04/09 - Visita na comunidade de Indiozinho – 19h30
•05/09 - Visita na comunidade de Barra Traíra – 19h30
•06/09 – Atendimento e benção o dia todo.
•06/09 – Celebração do Sagrado Coração de Jesus – 19h30
– Capela Matriz
•07/09 – Visita na comunidade de São Roque - 14h
•07/09 - Visita na comunidade da Perondi – 15h15
•07/09 - Celebração na Matriz 19:30 horas, com um
momento especial do Catecumenato Grupo 2011 que se
prepara para Crisma.
•07/09 - Celebração na comunidade de Sanga Bonita –
oração em memória das vítimas dos 04 anos do Tornado –
19:30horas.

•08/09 – Matriz 8:30 horas.
•08/09 – Festa Padroeira – Barra Traíra 10:00 horas
•10/09 – Encontro com novos ministros 13:30 horas ou
19:30 horas.
•18/09 – Formação com a Coordenadora Diocesana de
Catequese – Célia Bispo - para catequistas e coordenações de
toda a Paróquia – 13:30 horas ou 19:30 horas.

“Derramaste lá do alto uma chuva
generosa e vossa terra, vossa herança,
já cansada, renovastes e ali vosso
rebanho encontrou sua morada; com
carinho preparaste essa terra para o
pobre.” (Salmo 67)

Pe. Egídio Balbinot
Por: Egídio Balbinot - balbinotegidio@gmail.com

A Fé nos Caminhos
da Felicidade (VI)
A prova de toda a felicidade

A

felicidade que nós conhecemos nunca é plena, segura nem deﬁnitiva. As coisas não nos enchem; as pessoas decepcionam-nos; a nossa pequena felicidade vê-se
ameaçada por inumeráveis perigos. Tarde ou cedo, todos
nos encontramos com o mal e o sofrimento. Mas não é só
isso. A felicidade pede eternidade. Queremos ser felizes
para sempre. Por isso, o inimigo mais inquietante da nossa felicidade é a morte precedida pela doença, pela desgraça e pelos diversos sofrimentos. Parece inevitável que
façamos uma abordagem realista. Ou a felicidade plena é
mera ilusão e o ser humano, buscador incansável dela,
terminará fracassado perante a morte, ou essa felicidade
que agora conhece, sempre frágil e ameaçada, está a
apontando para uma felicidade plena e deﬁnitiva, para
além da morte. Esta alternativa não se resolve mediante
a ciência ou a reﬂexão ﬁlosóﬁca. Aqui só conta a fé num
Deus Salvador ou a negação de toda a experiência de salvação.
Que nos diz a fé cristã?
A fé cristã não é uma das tantas visões do mundo ou
interpretações da história, pessoal ou coletiva. Para um
cristão, a fé é um encontro com Jesus de Nazaré, condenado à morte na cruz pelos homens, mas que Deus ressuscitou dos mortos, invertendo a sentença da condenação. O encontro com Jesus, que os primeiros discípulos
reconheceram e proclamaram Messias e Senhor, faz nascer e alimenta a fé n’Ele. O testemunho de todos os
outros que creem em Jesus, sustentam-nos no esforço de
aceitar o risco de uma decisão que atravessa toda a nossa
vida. Na pessoa e na vida de Jesus Cristo, o Deus «distante», «insensível» e «invisível» faz-se próximo de cada
pessoa humana, num inesperado e gratuito acontecimento de amor. Contemplando o rosto de Jesus e escutando as Suas palavras, descobrimos quem somos.
Com isto, apontemos duas aﬁrmações básicas consequentes. Em primeiro lugar, Deus quer a felicidade do
ser humano aqui e agora, sem esperar pelo «mais além».
Ele criou-nos por amor «pensando» só na nossa felicidade. Nunca faltarão a ambiguidade, a dor, as experiências
negativas, mas não são estas as que determinam tudo.
Deus acompanha-nos e quer a nossa felicidade. Por
outra parte, esta felicidade frágil e ameaçada está chamada a culminar em Deus. Só em Deus conheceremos a felicidade plena e deﬁnitiva que o nosso coração anseia.
“Somos salvos na Esperança” (Rom. 8, 24).
A partir destas aﬁrmações básicas, não é difícil descrever a postura cristã. Por uma parte, o cristão procura
desde já a felicidade. Procura-a no seguimento de Jesus
Cristo, pois crê que é a maneira mais sã e realista de
encontrá-la para si e para todos. Procura-a inclusive
quando assume a cruz. As bem-aventuranças convidam
a procurar a felicidade na direção seguida por Cristo:
com «alma de pobre», numa atitude não violenta, com
fome e sede de justiça, com o coração cheio de ternura
misericordiosa, com retidão interior, procurando o bem
de todos. Mas desde já estamos chamados a procurar a
felicidade lutando contra o mal que nos faz infelizes. Não
importa só a felicidade eterna no ﬁnal da existência. Interessa também a felicidade em cada momento presente.
Deus quer-nos ver felizes já.
Por outra parte, o cristão vive a felicidade do presente
aberto à felicidade plena e absoluta. A «pequena felicidade» desta vida é antecipação, símbolo real, preparação
da salvação deﬁnitiva que só conheceremos plenamente
em Deus. Nesta vida há momentos de felicidade verdadeira, de alegria límpida, de amor transparente que nos
permitem intuir, ainda que seja de maneira muito
imperfeita, o destino último a que estamos chamados e
para o qual somos conduzidos desde agora por Deus.
Cada um sabe destas experiências que fazem parte do
segredo mais precioso da sua existência: o usufruir da
presença silenciosa de Deus no fundo do seu coração, a
amizade gostosamente partilhada e desfrutada, a harmonia e a paz da consciência, a festa com os amigos e
familiares, a solidariedade com o que trabalham por um
mundo mais humano, as tarefas bem-feitas de cada dia, a
contemplação da beleza.
Esta felicidade que agora conhecemos misturada
com a ambiguidade, o egoísmo e o pecado, mas está chamada a puriﬁcar-se e cumprir-se de forma plena em
Deus. Todo o bem e belo que agora desfrutamos, toda a
justiça pela qual lutamos, tudo alcançará em Deus a sua
plenitude.

